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1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

De aanleiding voor deze evaluatie is een combinatie van verschillende elementen, zoals de 

jaarlijkse Actieplannen Ondernemerschap, de intentie van het beleid om alle projecten die de 

stimulering van het ondernemerschap als voorwerp hebben en die al jaren ondersteund 

worden te evalueren, en de nood aan informatie om de (toekomstige) samenwerking tussen de 

vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen (hierna Vlajo) en Stichting Onderwijs & Ondernemen zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen.  

 

Sinds het ontstaan van het Actieplan Ondernemerschap (2008) wordt de noodzaak van 

grondige evaluaties van individuele acties uit het actieplan jaarlijks vermeld en dit vooral om 

meer gefundeerde en structurele beslissingen te kunnen nemen en aldus tot een effectiever en 

efficiënter beleid te komen. 

 

Specifiek is er in het subsidiebesluit 2012, waarmee door het Agentschap Ondernemen aan 

Vlajo een structurele
1
 werkingssubsidie werd toegekend voor het werkingsjaar 2012, als 

bepaling opgenomen dat in de eindrapportering ook aandacht moet geschonken worden aan 

de tevredenheid van bedrijven, organisaties, instellingen, personen ten aanzien van hun 

deelname aan de Vlajo-acties. Hiervoor zal Vlajo in 2012 een klantentevredenheidsenquête 

houden onder een voldoende representatief staal. Er wordt eveneens gesteld dat er voor de 

voorbije periode van 5 jaar (2007-2011) een onafhankelijke audit zal gebeuren met bijzondere 

aandacht voor het aspect ‘klantentevredenheid’. Dit o.a. omdat de voorgaande evaluatie van 

Vlajo (over meerdere jaren) al van eind 2006 dateert. 

 

Aan de Stichting Onderwijs & Ondernemen wordt sinds 2011 een jaarlijkse structurele 

werkingssubsidie toegekend door het Agentschap Ondernemen. Hoewel de financiering via 

deze structurele weg vrij recent is, dient opgemerkt dat deze projecten (deels) al vroeger o.a. 

via de oproepen brugprojecten economie-onderwijs en vanuit andere beleidsdomeinen 

gedurende meerdere jaren gefinancierd werden. De financiële ondersteuning van de Vlaamse 

overheid aan de Stichting Onderwijs & Ondernemen is bijgevolg ook al gedurende meerdere 

jaren -minimum vanaf 2007- een gegeven. 

 

                                                 
1
 De werkingssubsidie staat jaarlijks ad nominatum ingeschreven in de begroting.  
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Net als bij Vlajo wordt er ook bij de financiering aan de Stichting Onderwijs & Ondernemen 

gevraagd om te rapporteren over de klantentevredenheid, dit naast nog een aantal andere 

standaardindicatoren zoals bereik. 

   

Naast de structurele financiering van het Agentschap Ondernemen zullen Vlajo en de 

Stichting Onderwijs & Ondernemen vanaf 2013 bijkomende middelen ontvangen met het oog 

op het uitbouwen van een impulsprogramma voor de lerarenopleiding. Daarnaast ontvangt het 

project De Droomfabriek van Vlajo sinds enkele schooljaren ondersteuning van het 

departement Onderwijs en Vorming onder de vorm van 1 VTE gedetacheerde leerkracht. 

 

Zowel Vlajo als de Stichting Onderwijs & Ondernemen worden dus door de Vlaamse 

overheid reeds meerdere jaren gefinancierd. Deze langdurige financiering brengt de nood aan 

inzicht over de gerealiseerde impact bij de beoogde doelgroepen met zich mee, waardoor een 

evaluatie van beide initiatieven aangewezen is.  

 

Om een betere afstemming tussen de acties van beide organisaties te verkrijgen is er in het 

kader van het Actieplan Ondernemend Onderwijs ook beslist met beide organisaties in 

overleg te treden zodat zij vanaf 2013 een gemeenschappelijk afgestemd activiteitenvoorstel, 

begroting en rapportering kunnen indienen. In de meest recente subsidiebesluiten voor beide 

organisaties (2012) werd dit als uitdrukkelijke voorwaarde opgenomen. Ook in dit kader is er 

nood aan een evaluatie van beide initiatieven en dan specifiek toegespitst op het verzamelen 

van meer informatie over de eventuele overlap in de activiteiten van beide organisaties 

evenals over de eventuele bestaande lacunes of leemtes in hun huidige aanbod. Deze 

informatie is essentieel vooraleer activiteiten goed op elkaar kunnen worden afgestemd of 

samengevoegd.  

 

Bovenstaande elementen vormen samen de aanleiding voor deze evaluatie.  

 

De evaluatie die in dit plan van aanpak wordt voorgesteld, is geen louter administratieve 

evaluatie maar heeft de ambitie om inhoudelijk dieper te gaan. De resultaten van deze 

evaluatie kunnen een basis vormen voor de beslissing over het verder zetten van de financiële 

ondersteuning van deze initiatieven door de minister van Economie én inzichten geven in de 

manier waarop dit bij voorkeur dient te gebeuren en dit specifiek wat betreft de samenwerking 

tussen beide organisaties.  

 

De evaluatie zal plaatsvinden in de eerste helft van 2013 en is nauw verbonden met de 

kalender van de initiatieven die beide organisaties opzetten.  

 

2. Beleidscontext 

 

Situering binnen het Actieplan Ondernemerschap 

 

Het promoten van een ondernemende attitude in het onderwijs vormt een operationele 

doelstelling van het Actieplan Ondernemerschap binnen de uitdaging “een sterke 

ondernemerschapscultuur”. Het is in deze context dat zowel Vlajo als de Stichting Onderwijs 

& Ondernemen op structurele wijze ondersteund worden door het Agentschap Ondernemen. 

Ook andere projecten en organisaties zoals bv. de Leertijd en het kenniscentrum Competento 

van Syntra Vlaanderen worden op structurele basis ingezet om ondernemingszin en 

ondernemerschap via het onderwijs te bevorderen en dit zowel vanuit de beleidsdomeinen 

Onderwijs en Economie als uit het beleidsdomein Werk. 



 

3 

 

 

Situering binnen het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2011-2014 

De ondersteuning van beide organisaties kadert ook binnen het Actieplan Ondernemend 

Onderwijs. De productportfolio van beide organisaties kan gelinkt worden aan de vier 

strategische doelstellingen van dit actieplan met name  

- Doelstelling 1: Leerlingen, studenten en cursisten hebben bij het verlaten van het 

onderwijs de nodige ondernemingszin; 

- Doelstelling 2: Leerlingen, cursisten en studenten hebben voor het verlaten van het 

onderwijs de kans gekregen om zich voor te bereiden op ondernemerschap; 

- Doelstelling 3: Cursisten, leerlingen en studenten zijn gemotiveerd om de keuze te 

maken voor ondernemerschap; 

- Doelstelling 4: Leraren tonen ondernemingszin en hebben een genuanceerd beeld van 

ondernemerschap. 

Beknopte productportfolio van Vlajo en de Stichting Onderwijs & Ondernemen. 

 

A. Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) 

 

Vlajo biedt in elke fase van de schoolloopbaan programma's aan die jongeren in staat willen 

stellen ondernemende competenties te ontwikkelen en te testen in een gecontroleerde en 

realiteitsbenaderende context. Vlajo ontwikkelde hiertoe het 4D-pedagogisch plan: Dromen, 

Doen, Durven en Doorzetten, als haar definitie van ondernemerschap. Naargelang studenten 

opschuiven, wordt een D toegevoegd, met het  culminatiepunt in het hoger onderwijs.   

 

Om dit te verwezenlijken werkt de vzw Vlajo met 28 stafmedewerkers en een jaarlijks budget 

van 1.750.000 euro. De financiering van de operaties en activiteiten gebeurt via publiek-

private co-financiering, aangevuld met in natura sponsoring  door Voka – Kamers van 

Koophandel, VKW en Syntra.   

Vlajo geeft aan hiermee in het schooljaar 2011-2012 ongeveer 56.000 studenten in ongeveer 

4.000 leergroepen te bereiken en dit verspreid over zo’n 2,4 miljoen studie-uren.  

 

Naast haar vaste waarde “de minionderneming”, heeft Vlajo de voorbije jaren volgens 

voormeld concept haar gamma aan leer- en doe-formules uitgebreid.  

 

Vlajo startte met een praktijkgerichte formule, minionderneming, om jongeren uit het 

secundair onderwijs - en dit zowel in het algemeen als in het technisch en beroepsonderwijs - 

ondernemerscompetenties te laten ontwikkelen, hen interesse te laten krijgen voor 

ondernemerschap en in een later stadium voor de opstart van een onderneming. Sinds 2002 

wordt de aangepaste formule minionderneming in de vorm van Small Business Projects ook 

toegepast in hogescholen. 

 

Aansluitend op het haalbaarheidsonderzoek van het Lifelong Learning Model 

Entrepreneurship Education werd eind 2002 de Kid@Bizz-doeformule gelanceerd. Via een 

zes-weken-programma wordt bij 10-12-jarigen ondernemend gedrag ontwikkeld.  

 

In het schooljaar 2004-2005 werd Jieha!, een compacte doe-formule die staat voor Jong 

Initiatief voor Ethische Handel en gericht op de 16-17-jarigen, opgestart samen met partners 

Oxfam Wereldwinkel en Fair Trade Organisation. 
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In 2007 werd een nieuwe formule opgestart, nl. BLIK dat staat voor Beroep-Loopbaan en IK. 

Hiermee doelt Vlajo op de 13- en 14-jarigen. BLIK is een studie- en 

beroepsoriënteringsprogramma dat 2 à 3 jaar loopt. 

 

Daarnaast werd ook de Droomfabriek gelanceerd met als doel ondernemingszin te 

ontwikkelen bij leerlingen vanaf de 3
de

 kleuterklas. De beoogde leerformule geeft een schema 

waarbij leerlingen met hun klas een project - een droom - in elkaar steken. Op deze manier 

wil men leerlingen creatief en kritisch leren denken en zelfsturing laten ontdekken.  

 

In september 2009 ging het programma Studentenbedrijf.BE van start. Dit is een doe-

programma waarbij leerlingen in kleine teams een onderneming vormen volgens het model 

van een eenmanszaak. De leerlingen stellen een ondernemingsplan op en gaan dit uitvoeren. 

Ze commercialiseren een product of dienst, registreren zich volgens de wettelijke bepalingen, 

voeren marktonderzoek uit, produceren, verkopen en ga zo maar door. Het project is bedoeld 

voor leerlingen van het 5
de

 ,6
de

 of 7
de

 jaar (enkel in het BSO) secundair onderwijs (alle 

studierichtingen) en werd in het schooljaar 2009-2010 gelanceerd.  

 

Het ontwikkelingsproces van Miniondernemingen On-Line (MOL), een brugproject gesteund 

binnen de oproep van 2008, was eind 2010 voltooid en resulteerde in de oplevering van 

‘Vlajo Challenge’. Dit is een online game met als voornaamste doel: creativiteit, 

informatisering, techniek en ondernemingszin samenbrengen om zo het ondernemend gedrag 

van de leerlingen te stimuleren en te verbeteren. Klasgenoten worden online winkeleigenaars 

en spelen samen en tegen elkaar in een winkelstraat van hun eigen stad. Zo maken ze kennis 

met zaken zoals economie, inkoop- en verkoop, marketing, HR, concurrentie.  

 

In het academiejaar 2009-2010 lanceerde Vlajo het programma Start Academy. Het is een 

businessplanwedstrijd waar Vlaamse hogeschool- en universiteitsstudenten hun eerste 

stappen in de wereld van het ondernemerschap zetten. Hierbij komt niet alleen een innovatief 

idee aan te pas, ook alle ondernemersaspecten komen aan bod: een financieel, strategisch, 

marketing- en businessplan ontwikkelen zijn slechts enkele van de to-do's. Doorheen de 

wedstrijd zullen de deelnemers gecoacht en gejureerd worden door een vakjury. 

 

Daarnaast kunnen nog de volgende initiatieven vermeld worden: 

My Digital Me Junior: In samenwerking met de Dienst Beroepsopleiding van het 

Departement Onderwijs en Vorming ontwikkelde Vlajo een digitaal ontwikkelingsportfolio 

voor de leerlingen van het 5
de

 en 6
de

 jaar lager onderwijs en de 1
ste

 graad secundair onderwijs.  

Vlajo Innovatiekampen: Een Vlajo Innovatiekamp is een 24-uren brainstorm voor teams van 

leerlingen 3
de

 graad secundair onderwijs die elkaar vooraf niet kennen. De teams krijgen de 

opdracht om voor een probleem een creatieve oplossing te bedenken en uit te werken. 

Tussendoor krijgen ze advies van deskundigen. Ze stellen een businessplan op en presenteren 

hun idee voor een jury.  

Vlajo bedrijvendag voor leerkrachten. 

Vlajo ondernemers voor de klas: Tijdens de actie 'Vlajo Ondernemers voor de Klas' kunnen 

jongeren (ASO, TSO en BSO, hogeschool) die een belangrijke studie- of beroepskeuze in het 

vooruitzicht hebben rechtstreeks vragen stellen aan een ondernemer of bedrijfsleider.  

Ook voor toekomstige leraren heeft Vlajo een programma met name 

Vlajo@Lerarenopleiding. Tijdens een 4-uur durende workshop worden studenten uit de 

Lerarenopleiding ondergedompeld in het thema ‘Hoe ondernemen in de klas’. De 

begeleidende docent kiest uit 6 modules met name Marketing (verplicht), Vakoverschrijdende 

eindtermen, Evalueren, Online ondernemen, Groepswerk en creativiteit. 
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Tot slot is het belangrijk te vermelden dat Vlajo de vertegenwoordiger is voor Vlaanderen van 

de Europese koepelorganisatie Junior Achievement – Young Enterprise Europe (38 leden-

landen, 3,6 mio studenten) en Junior Achievement Worldwide (122 leden-landen, 10 mio 

studenten).  Hiermee verbindt Vlajo zich ertoe om de JA core programs aan te bieden en een 

aantal standaards inzake corporate governance en sound finances policy  tegemoet te komen. 

Het Europese netwerk wordt ingezet voor internationale uitwisseling van leerkrachten en 

studenten, Europese staftrainings, internationale trade fairs en wedstrijden. Vlajo verleent zijn 

medewerking aan vele projecten geïnitieerd door de Europese federatie. Vlajo draagt 

bovendien de Ja-Ye Model Nation accreditatie.   

 

 

B. Stichting Onderwijs & Ondernemen 

De Stichting Onderwijs & Ondernemen wil de brug tussen het onderwijs en de 

ondernemerswereld bestendigen en verbreden. Via acties en het ter beschikking stellen van 

accurate informatie, werkmateriaal en -modellen en gerichte netwerken stimuleert de 

Stichting  ondernemingszin en ondernemerschap in het Vlaamse onderwijs. De Stichting  wil 

een meer ondernemende houding bewerkstelligen bij jongeren én bij leerkrachten/docenten, 

van in de kleuterklas tot in de universiteit. De Stichting Onderwijs &Ondernemen richt zich 

tot alle partners in het onderwijs en tot de ondernemers. Haar kerntaak bestaat erin 

pedagogisch versterkende werkvormen aan te bieden in alle onderwijsniveaus en alle graden. 

De Stichting Onderwijs & Ondernemen wil tevens een vast waarde worden in de 

ondersteuning van studie – en beroepskeuze. 

 

UNIZO Prijs Ondernemingszin (UPOZ) is een jaarlijkse algemene 

sensibiliseringscampagne en -wedstrijd in Vlaanderen om creativiteit en ondernemingszin op 

de schoolbanken te stimuleren en ondernemende lesgevers hierbij te ondersteunen. 

Basisscholen, secundaire scholen en docenten starten met hun leerlingen en studenten een 

creatief denkproces op en realiseren samen een ondernemend en innovatief project. 

Om een ondernemend project met de nodige pit te belonen, wordt een rijkelijk gevulde 

prijzenpot verdeeld onder de winnaars. Wie meedingt naar de UPOZ, komt automatisch ook 

in aanmerking voor de Bedenkers – Klaseditie, georganiseerd door Flanders DC. Vanaf 2012 

werden beide prijzen evenwel samengevoegd tot één Vlaamse prijs voor creativiteit en 

ondernemingszin in het onderwijs. De nieuwe prijs krijgt de naam "Pakaan". 

 

De Leeronderneming in het secundair onderwijs  is een echte onderneming op school, 

gestoeld op de principes van een KMO. Ze wordt opgericht/gestart, gefinancierd en 

gedurende een ruime periode gerund/beheerd door de leerlingen, begeleid door de 

leerkrachten en pedagogisch en organisatorisch ondersteund door de Stichting. De 

Leeronderneming is gericht op de leerinhouden en -tijden van het onderwijsniveau waarin ze 

wordt ingericht en kadert in het competentiegericht onderwijs. De leerlingen ondervinden alle 

facetten van het ondernemerschap via alle stadia van een onderneming: van het oprichten over 

het beheer tot de afsluiting.  

 

Met ZinZO -Zin in zelfstandig ondernemerschap- biedt de Stichting een alternatief aan 

voor die opleidingen waar de Leeronderneming vaak té intensief is om duurzaam ingezet te 

worden. Er worden pedagogische opgebouwde lesmodules ontwikkeld rond 

ondernemersitems. Leerkrachten kiezen op basis van de leerplandoelstellingen van hun 

opleiding de voor hen bruikbare modules en gaan daarmee aan de slag. Er wordt nog steeds 
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uitgegaan van de principes van zelfstandig ondernemen maar de vertaling is minder 

praktijkgericht en meer klas- dan individueel gebonden. Een ZinZO-project kan in elke 

opleiding van de 3
de

 graad van het secundair onderwijs op maat uitgewerkt worden.  

 

De Leeronderneming in het hoger/universitair onderwijs laat studenten proeven van het 

professioneel ondernemerschap. Het biedt  een uitdagend kader aan studenten  waarin zij hun 

kennis en competenties moeten inzetten om een eigen bedrijf uit de grond te stampen. Deze 

pedagogische werkvorm wordt op maat en in functie van de noden voor elke opleiding 

uitgetekend in het curriculum ingebed. 

 

In heel wat hogescholen en universiteiten komen initiatieven tot stand die een initiatie in 

ondernemerschap bij hun studenten tot doel hebben. De Stichting biedt haar diensten aan om 

deze ondernemerschapsprojecten (op maat) te begeleiden en ondersteunen vanuit haar 

expertise inzake ondernemingszin en ondernemerschap. Tezelfdertijd zoekt ze naar een 

verruiming van haar samenwerking met de universiteiten en hogescholen om studenten te 

leiden naar diverse ondernemerschapspistes. Via samenwerkingsakkoorden met de hoger 

onderwijsinstellingen/associaties wil ze tot een aanbod Ondernemerschapsprojecten op 

maat komen. 

 

Koffer vol ondernemingszin biedt het lager onderwijs een pedagogisch instrumentarium om 

gedurende de 6 leerjaren ondernemingszin op systematische wijze in de klas aan bod te laten 

komen, en waarmee de leerkracht ondernemend gedrag in de klas kan stimuleren en 

uitbouwen. Kinderen maken op een speelse maar concrete manier kennis met 

ondernemingszin.  

 

De basismodule online lespakket ‘Ik start een eigen zaak’ voor de 2
de

 en 3
de

 graad 

secundair onderwijs is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten die zonder enige voorkennis 

van economie, hun studenten een middag willen laten vliegen over de 'wondere wereld van de 

zelfstandige ondernemer'. Dit basispakket – met kant-en-klare lesvoorbereiding voor de 

leerkracht, een presentatie mét filmpjes, een werkboekje voor de studenten én een toets – is 

speciaal bedoeld voor leerlingen die nog helemaal niets weten over hoe een eigen zaak te 

starten.  

De onderwijsvakmansroute is een tocht via bedrijfsbezoeken langs diverse technische en 

(hoog)technologische KMO’s – van bakker tot bouwbedrijf tot fotograaf – voor leerlingen uit 

het 5
de

 en 6
de

 leerjaar lager onderwijs en 1
ste

 graad secundair onderwijs. Dit initiatief wil 

jongeren aanmoedigen om een gefundeerde studiekeuze te maken voor het technisch en 

beroepssecundair onderwijs en deze keuze beter af te stemmen op hun interesses en 

competenties. Het is een gratis jaarlijks ééndagsevenement waarop bedrijven in heel 

Vlaanderen die dag hun deuren openzetten en een rondleiding aanbieden voor geïnteresseerde 

jongeren.   

De studiekiosk is een interactieve presentatie waarbij de meeste opleidingen van het TSO en 

BSO in een digitaal magazine zijn uitgewerkt. Op infoavonden en bij oudercontacten van 

basisscholen zet men de technische en beroepsopleidingen in de kijker. De studiekiosk wordt 

gratis aangeboden in 2 formules met name stand alone en de actieve formule met een 

getuigenis van een ondernemer. 

Whizzcamp Gedurende één week in de paasvakantie worden maximaal 25 studenten 

afstuderend uit het hoger onderwijs begeleid door experts en topsprekers die samen op zoek 

gaan naar hun talenten, ondernemende vaardigheden en professionele toekomstplannen. Het 
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uitgangspunt van Whizzcamp blijft het onderzoek naar de individuele competenties, de 

innerlijke drijfveren en de motivatie van de afstuderende jongeren.  

Stages: De Stichting wil enerzijds bij KMO’s de drempel verlagen om een stagiair aan te 

werven en anderzijds in het onderwijsveld de perceptie versterken dat een KMO een leerrijke 

stage-omgeving is. Daarom probeert zij blijvend KMO’s te sensibiliseren om stageplaatsen 

aan te bieden en dit aanbod te verruimen via de stagehappenings.  Daarnaast voorziet de 

Stichting coachings naar zowel ondernemers als stagebegeleiders in (hoge-)scholen.  

Startsimulator wil een kandidaat-ondernemer online voorbereiden op de start van zijn eigen 

zaak. De Startsimulator wordt vooral ingezet in het hoger onderwijs, waar de oriëntatie sterker 

ligt  op ondernemerschap. 

De Stichting organiseert ook Vormingscursussen ‘ondernemerscompetenties’ voor 

leerkrachten en docenten met name de Masterclass Deze vorming rond 

ondernemerscompetenties biedt de leerkracht/docent de mogelijkheid om zich professioneel 

en persoonlijk verder te ontwikkelen, zowel op het vlak van competenties, pedagogische 

methodieken als persoonlijke doelstellingen. De Masterclass wordt ook aangepast op maat 

van de noden van studenten in de lerarenopleiding en vanaf 2013 daar aangeboden. 

De Stichting Onderwijs en Ondernemen is één van de partners in de  

Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen: Plankgas, voor de derde en vierde graad van het 

secundair onderwijs en Battle of Talents, voor het hoger en universitair onderwijs.  Beide  

wedstrijden  willen  studenten sensibiliseren voor  en waar mogelijk aanzetten tot  

ondernemerschap via het  uitwerken  van een businessplan. 

 
3. Doelstelling(en) van de evaluatie en het beoogde resultaat  

 

De evaluatie heeft enerzijds tot doel na te gaan in hoeverre zowel Vlajo als Stichting 

Onderwijs & Ondernemen tegemoetkomen aan zowel de verschillende beleidsdoelstellingen 

(van het beleidsdomein EWI) o.a. het promoten van een ondernemende attitude in het 

onderwijs en de wenselijkheid en haalbaarheid om een onderneming te starten bevorderen als 

aan de verschillende doelstellingen van het Actieplan Ondernemend Onderwijs.  

Anderzijds heeft deze evaluatie specifiek tot doel om na te gaan in welke mate beide 

initiatieven reeds samenwerken en hoe deze samenwerking kan geoptimaliseerd worden.  

 

De beoogde resultaten van de evaluatie zijn:  

• Aparte SWOT van de twee initiatieven; 

• Aparte analyse en evaluatie van de bekendheid en het bereik van de twee initiatieven 

en de mate waarin tegemoet gekomen wordt aan zowel de eigen doelstellingen als 

deze van de overheid; 

• Aparte financiële analyse en evaluatie van de twee initiatieven; 

• Aparte analyse en evaluatie van de effecten en de impact van de twee initiatieven
2
; 

• Analyse en evaluatie van de (potentiële) samenwerking(smogelijkheden); 

• Analyse en evaluatie van de complementariteit van beide initiatieven;  

                                                 
2
 Het dient opgemerkt dat de mate waarin de effecten en de impact van specifieke initiatieven -zowel op korte als 

lange termijn- onderzocht kan worden afhankelijk is van de beschikbare data.  
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• Conclusies en aanbevelingen (zowel betreffende de toekomstige (samen-)werking als 

betreffende de ondersteuning door de Vlaamse overheid en manier van inschakeling in 

het beleid). 

 

Deze resultaten zullen worden gebundeld in een algemeen eindrapport met een aparte 

managementsamenvatting en twee specifieke eindrapporten.  

Het algemeen eindrapport bevat elementen die van toepassing zijn voor de twee initiatieven 

en de samenwerking tussen beide. Daarnaast zullen er 2 specifieke eindrapporten zijn, één 

voor ieder initiatief. Deze specifieke eindrapporten bevatten elementen die specifiek handelen 

over één initiatief, zoals de specifieke financiële analyse, de eigen rapportering, … 

  

4. Bepalen van de krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie (can/will (not) do)  

 

Voor de evaluatie zijn de volgende gegevens ter beschikking per jaargang en per initiatief :  

• Jaarlijkse aanvraagdossiers voor de subsidie, inhoudelijk en financieel onderbouwd 

door aanvrager;  

• Vraag naar advies met motivering en advies van de Inspectie van Financiën ; 

• Ministerieel Besluit (MB) vanuit het Agentschap Ondernemen en waar van toepassing 

eveneens vanuit het Departement Onderwijs en Vorming; 

• Controleverslag van Afdeling Inspectie Economie ; 

• Tussentijds, jaar- en eindrapport met o.a. verslag van de activiteiten, financieel 

verslag, data omtrent deelnemers met betrekking tot de gesubsidieerde activiteiten; 

• Online (kwantitatieve) rapportering via het Vlaams Ondernemerschapsbevorderend 

Netwerk
3
 (hierna VON); 

• Strategische plannen: 

o Stichting Onderwijs & Ondernemen: Strategisch 5-jarenplan 2011-2015. 

Oktober 2010. 

o Vlajo: Strategisch plan 2009-2013. Breder, dieper, sterker.  

• Gegevens van bevragingen uitgevoerd in het verleden in opdracht van het initiatief/de 

initiatieven zelf; 

• Nota’s en beslissingen Vlaamse Regering i.v.m. beleid betreffende stimulering 

ondernemerschap;  

• Beleidsnota’s en beleidsbrieven beleidsdomein EWI en O&V; 

Het dient opgemerkt dat er voor sommige edities minder of meer documenten ter beschikking 

zijn dan hoger vermeld.  

 

Daarnaast dienen er ook extra gegevens verzameld te worden door de consultant (zie verder) 

in het kader van deze evaluatie door middel van een bevraging (van de doelgroepen). 

 

Aantal randvoorwaarden: 

 

Inhoudelijk: Er dient bekeken te worden hoe ver men kan teruggaan in de tijd voor de 

verschillende onderdelen van de opdracht.  

Wat betreft de aparte evaluatie van de twee initiatieven dient opgemerkt dat de 

subsidieperiode van de twee initiatieven verschillend is. Daarnaast werd Vlajo in het verleden 

al eens geëvalueerd, maar deze evaluatie dateert al van eind 2006  

                                                 
3
 http://www.von-online.be/ 
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Er wordt voorgesteld beide initiatieven te bekijken vanaf 2007. Ook wordt de totaliteit van de 

initiatieven bekeken, de wijze van ondersteuning (structureel versus projectmatig) is hierbij 

van ondergeschikt belang.  

Daarnaast dient opgemerkt dat de samenwerking tussen de twee initiatieven nog opgestart 

dient te worden met name in het kalenderjaar 2013. Het onderzoeken van de samenwerking en 

hoe deze te organiseren en optimaliseren in de toekomst, is dan ook een belangrijk onderdeel 

van deze evaluatie.  

 

Financieel: De middelen die vrijgemaakt worden voor een evaluatie, staan zo veel mogelijk in 

verhouding tot de financiële impact van het voorwerp van de evaluatie. Voor deze evaluatie 

project betekent dit dat er een budget van maximaal 70.000 euro (inclusief BTW) ter 

beschikking is. Deze middelen zijn beschikbaar bij het departement EWI.  

 

Juridisch: Er zijn nergens (juridische) bepalingen omtrent de evaluatie vastgelegd.  

 
Timing: De evaluatie zal plaatsvinden in de eerste helft van 2013.  

 

5. Bepalen van de evaluatievragen 

 

Onderstaande evaluatievragen komen aan bod (niet-limitatieve lijst). Deze evaluatievragen 

omvatten zowel eerder algemene evaluatievragen als vragen die eerder per organisatie en 

zelfs per project beantwoord dienen te worden. Sommige evaluatievragen overlappen elkaar 

bovendien gedeeltelijk of geven een specificering van een voorgaande evaluatievraag. Voor 

verschillende evaluatievragen zijn ook andere projecten en actoren in het veld
4
 belangrijk.  

 

Resultaten (per initiatief) 

• In welke mate komt het initiatief tegemoet aan de verschillende beleidsdoelstellingen 

en eigen doelstellingen? In welke mate hebben de projecten bij de afgebakende 

doelgroepen een (verschillende) impact?
5
 

• In welke mate worden doelgroepen bereikt? Welke doelgroepen worden bereikt, hoe 

en in welke mate? 

• In welke mate is er een aangepaste dienstverlening voor de verschillende doelgroepen 

en is deze effectief? Wat zijn cruciale elementen die de effectiviteit bepalen? In welke 

mate wordt de dienstverlening gekaderd binnen leerplannen/vakoverschrijdende 

eindtermen, …? In welke mate worden de onderwijsinstellingen en 

leerkrachten/docenten/professoren ondersteund bij deelname aan deze initiatieven en 

in welke mate is die ondersteuning afgestemd op de noden van de 

onderwijsinstellingen?  

• Wat zouden de gevolgen zijn indien er geen dergelijk initiatief zou zijn of indien de 

Vlaamse overheid dit initiatief niet zou ondersteunen? 

• Welke zijn de sterke/zwakke punten van het initiatief rekening houdend met de 

beleidsdoelstellingen?  

• Wat is de (evolutie van de) totale kostprijs van het initiatief (globaal en in functie van 

het aantal deelnemers)? Wat is binnen de totale kostprijs van het project het aandeel 

van de Vlaamse overheid/sponsors/deelnemers, …?  

                                                 
4
 Voor deze andere projecten en actoren wordt verwezen naar het VON-portaal. http://www.von-online.be/  

5
 Het dient opgemerkt dat de mate waarin de effecten en de impact van specifieke initiatieven -zowel op korte als 

lange termijn- onderzocht kan worden afhankelijk is van de beschikbare data. 
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• Wat is de evolutie van het aantal deelnemers volgens verschillende parameters 

(leeftijd, geslacht, onderwijsniveau, onderwijstype, studierichting, …)? Hoe bekend is 

het initiatief en wat is het bereik ervan?  

• Welke zijn de elementen in de inhoudelijke en financiële verantwoording van het 

initiatief t.a.v. Vlaamse overheid? 

• Welke gegevens kunnen naar de toekomst toe best door beide organisaties 

bijgehouden worden om een beter zicht te kunnen krijgen op het effect van de 

inspanningen van beide organisaties?  

 

Samenwerking en toekomst 

• In welke mate overlappen de activiteiten van de twee partners met elkaar en met die 

van andere projecten/actoren? Welke activiteiten kunnen mekaar aanzienlijk 

versterken als ze samen ingezet worden?  

• In welke mate is er momenteel samenwerking tussen de twee initiatieven onderling? 

Bijzondere aandacht dient te gaan naar de meerwaarde die aldus (al dan niet) werd 

gecreëerd.  

• In welke mate houden de twee initiatieven rekening met andere 

actoren/acties/projecten van andere structurele partners en/of andere organisaties uit 

het veld (zowel in Vlaanderen als daarbuiten)? Wordt er gestreefd naar samenwerking, 

synergie, afstemming, toeleiding, … en gebeurt dit pro-actief of eerder afwachtend? 

Info uitgewisseld? Zijn er eveneens internationale contacten, samenwerkingen? Ook 

hier dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de onderlinge samenwerking.  

• In welke mate zijn er nog onbenutte opportuniteiten voor samenwerking naar de 

toekomst toe?  

• Welke weerstanden zijn er om samenwerking aan te gaan en hoe kunnen deze 

aangepakt worden?  

• Op welke wijze kan samenwerking met of tussen de verschillende organisaties 

bevorderd worden door de overheid? 

• In welke mate zijn de strategische (toekomst-)plannen afgestemd op samenwerking?  

 

6. Bepalen van de onderdelen van de evaluatie en de methodologie  

 

Deze evaluatie is een combinatie van een ex-post met een ex-ante evaluatie. Er wordt 

enerzijds gekeken naar afgelopen edities van beide actoren maar daarnaast is een belangrijk 

onderdeel van de evaluatie het onderzoeken van de samenwerking en hoe deze te organiseren 

en optimaliseren voor de toekomst.   

 
De evaluatie zal zowel bestaan uit een kwalitatief als kwantitatief luik. Voor de uitvoering 

zullen verschillende methoden worden gebruikt: 

• Deskstudie (gebaseerd op alle beschikbare documenten); 

• Interviews met vertegenwoordigers van projecten en spelers in het veld;  

• Bevraging bij de specifieke doelgroepen;  

• (Eventueel) gerichte plaatsbezoeken aan enkele projecten; 

• Interviews met de Vlaamse overheid: dossierbehandelaars (kabinet, Agentschap 

Ondernemen, departement EWI, departement Onderwijs en Vorming, …). 

 

Stuurgroep 
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De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep. In de stuurgroep zullen 

vertegenwoordigers van het departement EWI (evaluatiecel en inhoudelijk bevoegde entiteit), 

het Agentschap Ondernemen (Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, team 

Ondernemerschap) en een vertegenwoordiger van de bevoegde minister zetelen. Het 

departement zit de stuurgroep voor en levert de secretaris
6
 en de vertegenwoordiger van de 

minister neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep in de hoedanigheid van 

waarnemer. Wanneer de stuurgroep dit nuttig acht kunnen ook experten uitgenodigd worden 

tot stuurgroepvergaderingen bv. van het departement Onderwijs en Vorming.  

De externe consultant (zie punt 8) wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar 

maakt er geen deel van uit. 

 

De stuurgroep staat in voor de opvolging van de uitvoering van de opdracht en de 

kwaliteitsbewaking.  

 

Timing  
 

De timing hieronder opgenomen, werd vastgelegd op xx.xx.2012: 

• September-oktober 2012: Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat het 

uitwerken van het plan van aanpak;  
• Oktober 2012: Overmaken van het ontwerp plan van aanpak aan de bevoegde 

minister;  

• Midden november 2012: Informeren van Vlajo en Stichting Onderwijs & 

Ondernemen; 

• Begin december 2012: Initiëren aanbestedingsprocedure; 

• Midden januari 2013: Toekennen opdracht geïnitieerd door aanbestedingsprocedure;  

• Midden januari 2013: Start uitvoering opdracht; 

• Begin mei 2013: Oplevering ontwerp van eindrapport; 

• Medio juni 2013: Verbetering materiële fouten; 

• Eind juni 2013: Oplevering eindrapport; 

• Juli 2013: Overmaken rapport(en) aan betrokken partijen. 

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie)  

 

Op 20.11.2012 en 28.11.2012 zal een apart overleg plaatsvinden tussen het departement EWI, 

Agentschap Ondernemen en Vlajo en de Stichting Onderwijs & Ondernemen.  

 

In dit overleg zullen de grote lijnen van dit plan van aanpak besproken worden.  

Onderhavig plan van aanpak is inmiddels goedgekeurd door de verantwoordelijke entiteiten 

binnen EWI en is gevalideerd door het kabinet van de bevoegde minister op 26.10.2012.  

 

Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• Het grote publiek; 

• Leerkrachten; 

• Leerlingen; 

• Vlaamse overheid: o.a. Agentschap Ondernemen, … 

• Eventuele sponsors. 

                                                 
6
 De voorzitter en secretaris behoren niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit (die het voorwerp van de evaluatie 

opvolgt).  
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Bepaalde stakeholders worden mogelijk bevraagd gedurende de evaluatie.  

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een consultant.  

De consultant zal worden aangesteld via een aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling 

betreffende procedure begin januari 2013 zeker af te ronden. De afdeling Strategie en 

Coördinatie (ASC) van het departement staat in voor het geheel van (de afhandeling van) de 

aanbestedingsprocedure van de opdracht van de consultant, dit steeds in overleg met de 

Afdeling Ondernemen en Innoveren van het departement (EWI) en het Agentschap 

Ondernemen (AO), team Ondernemerschap. Dit omvat zowel het voortraject, de eigenlijke 

aanbestedingsprocedure als de opvolging van de uitvoering van de opdracht. 

 

9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie  

 

Het eindrapport betreffende de evaluatie wordt (door ASC) in hard-copy bezorgd aan de 

minister, de inhoudelijk bevoegde entiteiten en het voorwerp van de evaluatie. 

 

Voor meer informatie omtrent het gebruik en verspreiding van de resultaten wordt verwezen 

naar de communicatiestrategie zoals uitgewerkt door het departement EWI (www.ewi-

vlaanderen.be/beleidsevaluatie).  

Wanneer de resultaten openbaar zijn, zullen deze eveneens ter beschikking gesteld worden via 

het VON-portaal.  

 


